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1 INLEDNING

1.1 SYFTE

Undersökningen är framtagen på uppdrag av Lilla Getryggen Marina AB för att belysa den
mobila epifaunan (rörlig  fauna över bottnen) i lagunen norr om Stansviks industriområde. Un-
dersökningen utgör ett komplement till en naturvärdesinventering utförd 2012-06-27 (referens
23) i samband med förslag till ny detaljplan för Aröd vid Rönnäng (Stansvik) i Tjörns kommun.
Undersökningarna skall utgöra underlag för en detaljplanering av området enligt Plan- och bygg-
lagen (PBL) samt för kommande ansökan om vattenverksamhet beträffande anläggande av bryg-
gor för fritidsbåtar.

1.2 METOD

För insamling av epibentisk fauna användes en s k ”fallfälla” med en bottenyta av 0,5 m2 och en
höjd av 0,7 m (referenser 1-21). Metoden innebär att fällan hastigt släpps ner på bottnen varpå
de innestängda djuren samlas in med finmaskiga håvar. Håvningen pågår ända tills inga djur
längre erhålls. Tio slumpvisa prov togs inom lagunens inre delar samt ett nära mynningen i nord-
väst. Insamlad fauna artbestämdes i levande tillstånd, antal individer räknades och invägdes (våt-
vikt).

Undersökta områden framgår av markeringarna i fig 2 och 3.

Flygbilder är tagna av HydroGIS AB under september år 2011 och undervattensbilderna 2012-
06-27.

INLEDNING
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2 OMRÅDESBESKRIVNING

Undersökningsområdet är beläget vid västra Tjörn mellan Bleket och Rönnäng (fig 1). I norr
avgränsas området av väg 720 till Mossholmen och Klädesholmen och i väster av väg 169 som
går mellan Bleket och Rönnäng. I lagunens östra del finns ett bergsparti Springholmen med
Hjalmar Olssons trävaruhandel. I söder ligger Stansviks industriområde som byggts upp på ett
omfattande utfyllnadsområde i havet. Här finns förutom flera industriverksamheter också en is-
hall samt Ängholmens avloppsreningsverk. I väster finns en skyddad fartygshamn (f d Äng-
holmens fiskmjölsfabrik) som numera ägs av Västkustfiskarna.

OMRÅDESBESKRIVNING

Fig 1. Översikt av Rönnängsområdet med markering för ungefärligt undersökt vattenområde.
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OMRÅDESBESKRIVNING
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OMRÅDESBESKRIVNING



7

ADRESS
Ödsmåls industriväg 2
S-444 95 STENUNGSUND
Sweden

TELEFON
0303-656 90

ORG. NR
556553-2974

FAX
0303-773 420

E-POST
info@hydrogis.se

HEMSIDA
www.hydrogis.com

SÄTE
STENUNGSUND

3 VATTENSTRÖMMAR

I havsområdet omkring Tjörn och Orust är vattnet skiktat med ett mindre salt ytvatten mellan 0
och ca 15 m djup samt ett tyngre saltare vatten därunder ner till bottnen. Den grunda lagunen  vid
Aröd-Stansvik där vattendjupet i större delen bara är 0,5-0,8 meter påverkas därför endast av
ytvatten (fig 4).

Ytvattenströmmen på Tjörns västra sida är i regel nordgående. Strömmarna genereras av vindar,
tidvatten, skillnader i atmosfärstryck samt utflödet från Östersjön (den Baltiska ytströmmen).
Vindgenererad nordgående ström sker vid sydliga och västliga vindar medan nordliga och ostliga
vindar ger sydgående ström.

Öarna Klädesholmen, Koholmen och Bockholmen bildar en öst-västlig barriär för vatten-
omsättningen. Den huvudsakliga vattenmassan pressas genom det relativt djupa sundet mellan

Fig4. Uppmätta vattendjup i området så långs som varit möjligt tills ekolodets minsta mätbara djup ca
0,7-0,8 m. Ekolodet extrapolerar inom en radie på 100 m det sista registrerade djupvärdet, vilket
förklarar mätvärden på land. Endast de värden som ligger innanför den röda linjen gäller.  Övriga
delar har ett vattendjup som bara är ca 0,5-0,8 meter.

Stora Geteryggen

Ängholmen

Springholmen

Bockholmen

VATTENSTRÖMMAR
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VATTENSTRÖMMAR

Strömholmen och Bockholmen dvs under den stora vägbron. Tryckskillnaden mellan
Bäckeröfjorden i norr och vattenområdet mellan Rönnäng och Klädesholmen medför att ström-
marna i de förbindelser som finns tidvis blir kraftiga, dvs under bron till Strömholmen och
vägkulverten vid östra Bockholmen.

Lagunen vid Aröd/Stansvik har en tämligen stor areal, vilket trots det ringa vattendjupet medför
en relativt stor vattenvolym som skall omsättas genom förbindelserna med havet. Från söder
pressas vid nordgående ström vatten in genom tre passager varav den norra är nästan torrlagd
med sten. Av de övriga två är den södra vid Stora Geteryggen djupast och står för det största
vattenutbytet i lagunens inre och sydöstra delar.

Vid en sydgående ytström väster om Tjörn blir förhållandena motsatta.
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RESULTAT

4 RESULTAT

Allmänt

Vid undersökningstillfället 2013-07-27 hade bottensedimenten en normal ljusgrå färgton och fria
från såväl cyanobakterier som svavelbakterier. Svavelväte med svarta utfällningar fanns dock
några millimeter under sedimentytan i den nordvästra delen. Ingen nämnvärd förekomst av
trådalger kunde konstateras. Däremot fanns  här och var lösliggande tångruskor med både såg-
tång och blåstång. Bottnarnas utseende från en tidigare undersökning  framgår av fig 5-12

Mobil epifauna

Resultatet av fallfälleproven i lagunen redovisas i Bilaga 1 och 2 samt resultatet från en tidigare
undersökning i viken (lokal 61) belägen nordost om Mossholmen i Bilaga 3. Den senare kan
utgöra lämpligt underlag för jämförelser då bottenförhållandena är relativt likartade.

Antalet arter (taxon) i samtliga prov från lagunen var lågt och varierade mellan 2-4 med ett
medeltal på 2,5 (lokal 61 varierade mellan 0-3 och 1,6 i medeltal). Antalet individer däremot var
i flera prov mycket högt (medeltal 84,2 jämfört med 23,8 på lokal 61), beroende på rikligt
förekomst med små pungräkor Praunus flexuosus, som alltid brukar finnas i dessa miljöer.
Därutöver var slammärlan Corophium voluntator tämligen vanlig. Hästräkan Crangon crangon
som brukar dominera på liknande bottnar förekommer, men i betydligt mindre antal och lägre
biomassa än normalt. Biomassan var i medeltal 6,6 g/kg våtvikt jämfört med 5,6 på lokal 61.

Vid omrörning av bottensedimentet konstaterades att normal förekomst med nätsnäckor Nassarius
reticulatus finns i området. Dessa ligger normalt nergrävda i sedimentet men kryper upp om
sedimentytan störs så att t ex svavelväte kommer ut i vattnet. Nätsnäckorna eller andra skal-
bärande snäckor har inte medtagit i fallfälleproven, då skalen ger en alltför dominerande bio-
massa.

Anmärkningsvärt är att inga lerstubbar eller sandstubbar Pomatoschistus spp. observerades i
något av proven. Inte heller fanns några juvenila plattfiskar i proven från vikens inre delar. Ett
plattfiskyngel Platichtys flesus erhölls däremot i ett prov som togs nära lagunens mynning mot
havet i väster. Slamspår från en större flyende plattfisk observerades inom området där fallfälle-
proven 1-10 togs. De annars vanliga tångräkorna Palaemon spp. lyste också med sin frånvaro.
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4 BEDÖMNING

I naturvärdesinventeringen HydroGIS rapport 679 (referens 23) konstaterades att en betydande
förbättring inträffat jämfört hur den marina miljön var i lagunen för ca 20 år sedan, vilket främst
kännetecknas av att de då omfattande mattorna med fintrådiga och bladformiga grönalger har
försvunnit. Endast mindre fläckvisa bestånd återstår numera av dessa grönalger och vegetation-
stätheten är låg. Emellertid har några bestånd av ålgräs- eller natingarter inte hunnit etablerats
inom lagunen hittills, trots att de grunda sedimentbottnarna med djup på mindre än en meter är av
den typ, där framför allt natingarter borde kunna etableras.

Det konstaterads även i naturvärdesbedömningen att lagunen vid Stansvik fortfarande har ett
relativt lågt marinbiologiskt värde och om inga åtgärder vidtas kan man förmoda att nuvarande
status i lagunen kommer att ligga på ungefär samma nivå i framtiden, dvs utvecklingen har nått sitt
maximum. Jämfört med lokal 61 belägen norr om området så är ligger lagunens status i ungefär
samma nivå bortsett från avsaknad av fisk.

Intressant är att inga mindre fiskar observerades inne i lagunen trots att relativt stora mängder
med pungräkor utgör värdefull fiskföda. Vid lagunens nordvästra mynning blir vattnet något dju-
pare och här förekommer plattfiskyngel. Med stor sannolikhet skulle lagunen må bättre om vissa
delar av bottnen fördjupades så att dels laminära strömmar kan upprätthållas, dels förbättra
genomströmningen mellan de två passagerna i väster och vägkulverten i norr.

Laminära strömningsförhållanden innebär förbättrad vattenomsättning genom att in- eller utgå-
ende vinddrivna ytvattenströmmar kompenseras genom motriktade bottennära strömmar, vilket
kräver visst vattendjup för att fungera i lagunen. Ju mindre vattendjup ju mer hindrar friktionen
mellan yt-och bottennära strömmar vattenomsättning och resultatet blir bara en snedställning av
vattenytan i vindriktningen. Laminär strömning i grunda områden har nyligen varit föremål för
diskussion i en lagakraftvunnen vattendom i Långesjö i Tanums kommun (referens 24).

Det innebär att muddrade rännor till både kulverten och fördjupade delar i föreslagen småbåts-
hamn kan ge bättre förhållanden med ökat fiskbestånd förutsatt att inga föroreningar med t ex
giftiga bottenfärger tillkommer.

Stenungsund 2013-08-17.

HydroGIS AB

Lars-Harry Jenneborg
marinbiolog

BEDÖMNING



12

ADRESS
Ödsmåls industriväg 2
S-444 95 STENUNGSUND
Sweden

TELEFON
0303-656 90

ORG. NR
556553-2974

FAX
0303-773 420

E-POST
info@hydrogis.se

HEMSIDA
www.hydrogis.com

SÄTE
STENUNGSUND

6 REFERENSER

1 Jenneborg L.-H. 1995: Marinbiologisk undersökning. Kartläggning av marina bottnar
utanför Ängholmen Tjörns kommun. Västkustfisk SVC AB. HydroGIS AB. Rapport 124.

2 —1995: Åtgärdsförslag  - Utsläpp av processavloppsvatten i recipienten utanför
Ängholmen Tjörns kommun - Västkustfisk SVC AB. HydroGIS rapport 125.

3 —1996: Miljöstudie - Utfyllnad av grunda bottnar vid Stansvik, Rönnäng, Tjörns
kommun. Stadsarkitektavdelningen Tjörns kommun. HydroGIS rapport 135.

4 —  2004: Mobil epibentisk fauna i grunda kustområden år 2003. Bohuskustens vattenvårds-
förbund. HydroGIS AB rapport 349.

5 — 2004: Utbredning och biomassa av fintrådiga grönalger i grunda vikar utmed Bohus-
kusten år 2003.- Bohuskustens vattenvårdsförbund. HydroGIS AB rapport 345.
18 sidor.

6 — 2004: Mobil epibentisk fauna i grunda kustområden år 2004. Bohuskustens
vattenvårdsförbund. HydroGIS AB rapport 384.

7 — 2004: Utbredning och biomassa av fintrådiga grönalger i grunda vikar utmed Bohus-
kusten år 2004. - Bohuskustens vattenvårdsförbund. HydroGIS AB rapport 380.
20 sidor.

8 — 2005: Mobil epibentisk fauna i grunda kustområden år 2005. Bohuskustens vatten-
vårdsförbund. HydroGIS AB rapport 428.

9 — 2005: Utbredning och biomassa av fintrådiga grönalger i grunda vikar utmed
Bohuskusten år 2005. Bohuskustens vattenvårdsförbund. HydroGIS AB rapport 427.

10 — 2007: Mobil epibentisk fauna i grunda kustområden år 2006 (Moment 7). Bohus-
kustens vattenvårdsförbund. HydroGIS AB rapport 484.

11 — 2007: Utbredning och biomassa av fintrådiga grönalger i grunda vikar utmed
Bohuskusten år 2006 (Moment 9). Bohuskustens vattenvårdsförbund. HydroGIS AB
rapport 486.

12 — 2008: Mobil epibentisk fauna i grunda kustområden år 2007 (Moment 7). Bohus-
kustens vattenvårdsförbund. HydroGIS AB rapport 529.

13 — 2008: Utbredning och biomassa av fintrådiga grönalger i grunda vikar utmed
Bohuskusten år 2007 (Moment 9). Bohuskustens vattenvårdsförbund. HydroGIS AB
rapport 530.

REFERENSER



13

ADRESS
Ödsmåls industriväg 2
S-444 95 STENUNGSUND
Sweden

TELEFON
0303-656 90

ORG. NR
556553-2974

FAX
0303-773 420

E-POST
info@hydrogis.se

HEMSIDA
www.hydrogis.com

SÄTE
STENUNGSUND

REFERENSER

14 — 2009: Utbredning och biomassa av fintrådiga grönalger i grunda vikar utmed
Bohuskusten år 2008 (Moment 9). Bohuskustens vattenvårdsförbund. HydroGIS AB
rapport 557.

15 — 2009: Mobil epibentisk fauna i grunda kustområden år 2008 (Moment 7). Bohus-
kustens vattenvårdsförbund. HydroGIS AB rapport 558.

16 — 2010: Mobil epibentisk fauna i grunda kustområden år 2009 (Moment 7). Bohus-
kustens vattenvårdsförbund. HydroGIS AB rapport 589.

17 — 2010: Utbredning och biomassa av fintrådiga grönalger i grunda vikar utmed Bohus-
kusten år 2009 (Moment 9). Bohuskustens vattenvårdsförbund. HydroGIS AB rapport  590.

18 — 2011: Mobil epibentisk fauna i grunda kustområden år 2010 (Moment 7). Bohus-
kustens vattenvårdsförbund. HydroGIS AB rapport 626.

19 — 2011: Utbredning och biomassa av fintrådiga grönalger i grunda vikar utmed Bohus-
kusten år 2010 (Moment 9). Bohuskustens vattenvårdsförbund. HydroGIS AB rapport  625.

20 — 2012: Utbredning och biomassa av fintrådiga grönalger i grunda vikar utmed Bohus-
kusten år  2011. Bohuskustens vattenvårdsförbund. HydroGIS AB rapport 659.

21 — 2012: Mobil epibentisk fauna i grunda kustområden år 2011 (Moment 7). Bohus-
kustens vattenvårdsförbund. HydroGIS AB rapport 660.

22 — 2011: MKB för Rönnängs varv. Tjörns  kommun. Saltholmsgruppen Väst AB.
.HydroGIS AB rapport 609.

23  — 2013: Marin  naturvärdesinventering  för Rönnäng 1:65 m fl i Tjörns kommun.
HydroGIS AB rapport 679.

24 Mark- och miljödomstolens dom i mål M 3466-10 samt Mark- och miljööverdomstolens
dom  i mål M 1524-12. Båda om tillstånd till brygganläggning vid Långesjö i Tanums
kommun.



BILAGA 1



BILAGA 2

OBS  Endast ett prov har utförts

OBS  Endast ett prov har utförts



BILAGA 3


